
De drummertjes komen 

met veel enthousiasme 

de les binnen en als ze 

hun huiswerk goed 

hebben gemaakt krijgen 

ze een sticker. Dat willen 

de drummertjes wel, 

want bij 10 stickers 

krijgen ze een beloning! 

Ik hoop ze door deze 

lessen de muziektheorie 

op een leuke manier te 

leren en dat ze straks op 

het voortgezet 

onderwijs voor het vak 

muziek met een mooi 

cijfer overgaan. 

Groetjes van Meneer 

Martijn ;-)  

Laura, Evi, Shania, Kevin 

en Marwin noemen mij 

niet meer gewoon 

Martijn, maar Meneer 

Martijn. Ik geef ze elke 

vrijdagavond van 19:00 

tot 19:30 uur bijles in 

Muziektheorie. Tona 

heeft een klaslokaaltje 

gemaakt op haar zolder 

en daar vinden de lessen 

die ik geef plaats.  

Omdat ik voor school een 

module heb gekozen 

waarbij je zelf moest 

uitzoeken wat je van plan 

bent te gaan 

ondernemen, heb ik 

gekozen om bepaalde 

drummertjes bijles te 

geven in Muziektheorie. 

Als ze dan naar de 

middelbare school gaan 

en het vak muziek 

hebben, halen ze voor elk 

proefwerk een voldoende 

met behulp van mijn 

bijlessen die ik heb 

gegeven. Later wil ik 

basisschool leraar 

worden, dus dit is een 

goed begin om te 

oefenen. 
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De datum van het jaar-
concert staat gepland op 

13 april 2013.  

Hoe dit concert eruit zal 

zien is nog niet duidelijk 
wegens nieuwbouw van 

het dorpshuis.  

We houden u op de 
hoogte.  
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Van de bestuurstafel 
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Afgelopen jaar zijn er wat 
veranderingen geweest 
binnen het bestuur.  

Adri van Espen heeft de 
taak van penningmeester 
overgenomen van Niny van 
Dijk.  
Manon Vreeke heeft de 
taak van secretaries over-
genomen van Adri.  

Joke Schrier en Anja 
Vreeke zijn bestuurslid 
geworden. 

Zoals u weet komen we 1 

keer per jaar bij u langs 
om te collecteren voor het 
Anjerfonds.  

Hierdoor konden we een 
beroep doen op het Anjer-
fonds voor een bijdrage 
voor de aanschaf van 
nieuwe instrumenten. Af-
gelopen jaar hebben  we 
hierdoor een aantal nieuwe 
instumenten kunnen aan-
schaffen en een uitbreid-
ing van accessories voor de 
slagwerkgroep.   

 

onze leden gehuldigd namelijk:  

Sjaak Aantjes omdat hij 25 
jaar lid is van de vereniging.  

Ko Blok heeft een speldje 
gekregen omdat hij maar liefst  
65 jaar muzikant is.  

Een hele prestatie!! 

Donderdag 7 juni was ons 
laatste concert voor de vakan-
tie. Het was de bedoeling om  
op de muziektent te spelen 
maar wegens erg slechte 
weersverwachting  zijn we uit-
geweken naar het dorpshuis.  

Deze avond zijn ook 2 van 

 

 

   
 18 oktober was de laatste repetitie in het dorpshuis. Donderdag 25 oktober zullen we de eerste repetitie hebben in onze tijdelijke lokatie aan de Havenstraat.  

 Verhuizing 

Muzikale terugblik 



Wist je dat ….. 
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...onze penningmeester zelfs 2 vrouwen heeft:  - zijn zus (waarvan de diri-gent dacht dat het zijn vrouw was.) - zijn voorzitter (waarmee hij samen heel veel doet voor de vereniging) ...we nu al 3 drummers heb-ben die de fanfare ver-sterken. Wilt u weten wie dit zijn kom dan naar ons kerstconcert kijken! 

… de muziek blij is met de tijdelijke oefenruimte aan de Havenstraat.  … er weer nieuwe leerlingen gestart zijn na de vakantie.  Er is nog ruimte voor nieuwe leerlingen en herintreders Leeftijd is niet van belang! … de drumband nu ook een eigen uniform heeft! Heeft u het gezien tijdens de lam-pionoptocht?  

… het altijd erg gezellig is op de repetitie, ook de derde helft zoals u kunt zien aan de verhuisdoos:  

hij blaast weer een f. Er komt 

opnieuw een fis terug. Na een 

aantal keer is hij zo ontdaan, 

dat hij z'n trompet erbij 

neergooit en boos naar huis 

wil gaan. Er komt een 

wandelaar aan, en vraagt de 

trompettist waarom hij zo van 

slag is. De trompettist legt 

uit wat er gebeurd is. 'Maar 

meneer', zegt de wandelaar, 

Een trompettist in de 

Zwitserse Alpen wil genieten 

van de beroemde echo in de 

bergen. Hij heeft een rustig 

een plekje uitgekozen 

tegenover een massieve 

rotswand van een hoge berg. 

Hij blaast op zijn trompet een 

f. De echo geeft echter een 

fis terug. Dat maakt de 

trompettist wat onzeker, en 

'kijk eens naar 

boven. Hebt u op 

de top dat kruis 

niet zien staan...?' 

Voor de zomervakantie 
zijn we begonnen met 
het instuderen van het 
stuk: Dublin Pictures: 
 
Ierse hartstocht verpakt 
in een boeiend werk.  
Het eerste deel 
weerspiegelt de typisch 
Ierse festivals waar het 
lokale bier rijkelijk vloeit 
en waar uitbundig wordt 

gedanst. 
Rustiger is het in het 
tweede deel. Hierin 
neemt de componist ons 
mee naar Ha’penny 
Bridge – een brug over 
de rivier Liffey in Dublin. 
De levendige, vrolijke 
ritmes van het laatste 
karakteriseren de Temple 
Bar, de beroemde 
toeristen- en kroegenwijk 

 
 
 
 
     

Op de lessenaar 

Grapjas 

Uitleg voor de toekomstige 

muziekanten: Als er een kruis 
voor de F staat wordt het een Fis.  
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